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SFO leder Søren Marcussen
smar@aarhus.dk
www.hasle-skole.dk

Morgenåbning:
SFO´en holder åbent om morgenen fra kl. 6.30
og frem til skolestart. Vi har morgenmad til
børnene frem til kl. 7.30.
Mad:
Børnene skal have eftermiddagsmad med hver
dag. I skoleferier skal barnet have madpakke
med til både frokost og eftermiddag.
Tøj:
Alle børn skal have ekstra tøj; undertøj, bukser,
strømper liggende i deres garderobe. Desuden
skal de altid have regntøj og passende overtøj
efter årstiden.

Åbningstider
Mandag - torsdag: 13.30 – 17.00
Fredag :
13.30 – 16.30
Åbningstider på skolefridage:
Mandag – torsdag: 06.30 – 17.00
Fredag:
06.30 – 16.30

Om Hasle SFO:
Hasle SFO er det kommunale fritidstilbud
Aarhus kommune har til børn der går på Hasle
skole. Vi er 300 – 325 børn og 20 voksne.
Vores lokaler er en blanding af lokaler
udelukkende indrettet til SFO og fælleslokaler
med undervisningen. Hver klasse har en
klassepædagog tilknyttet, der står får kontakten
til og samarbejdet med jer, samt samarbejde
med lærerne omkring klassen og det enkelte
barn. Klassepædagogen har i
undervisningstiden skemalagte timer i klassen.
I den pædagogiske prioritering vægter vi
understøttelse af børnenes sociale relationer og
legen som omdrejningspunkt for samvær og
aktiviteter.
Vores aktivitetsmuligheder er mangfoldig og
varierende. Vi har valgt at prioriterer tre
områder: Pædagogisk idræt, det kreative udtryk
og udelivet.
Vi bruger skolens faciliteter meget i
dagligdagen. Ex. aktiviteter i hal og sal flere
gange ugentligt, aulaen ved større
arrangementer, legeplads hver dag, aktiviteter
omkring bål samt boldbanerne.
Derudover råder vi over en minibus som vi
bruger ved ture ud af huset.

Formål:

Forventninger til forældrene:

Formålet er at børnene udvikler sig til at være
åbne og selvstændige mennesker, der har vilje
og evne til at samarbejde og færdigheder til at
kunne varetage egne og respektere andres
interesser.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og
dets interesser og vores kendskab til barnet
såvel som hele børnegruppen.
Vi tager vores opgave som rollemodeller
alvorligt. Det gør vi ved at være nærværende
voksne, som har noget at byde på, ved at drage
omsorg for børnene og deres sociale relationer
og udfordre dem til at være aktive, kreative og
virksomme.
Vi skaber rammer, hvor børnene kan udvikle
sig personligt, socialt og kulturelt, som
supplement til den faglige undervisning.
Vi beskriver børnene, udarbejder handleplaner
og afholder samtaler med alle børn. Det
pædagogiske arbejde foregår i samarbejde med
undervisningen.

Vi forventer af jer som forældre at:
 I meddeler os når jeres barn er syg eller
holder fri
 I indgår i et åbent samarbejde om jeres
barn
 I viderebringer relevante oplysninger
omkring barnet til os
 I altid har aktuelle telefonnumre, som vi
kan træffe jer på
 Jeres barn er selvhjulpent i forhold til;
at klare toiletbesøg, tage tøj af og på, at
kunne genkende og holde styr på tøj,
madkasse, skoletaske o. lign.
 I holder jer informeret via Aula
Til gengæld kan I bl.a. forvente af os:
 At vi, efter behov, orienterer jer om
barnets trivsel i institutionen
 At vi altid er åbne for dialog med jer
omkring jeres barn og at I kan få en
samtale med os når I ønsker det
 At vi kontakter jer hvis barnet udebliver
fra SFO uden vi har fået besked.
Traditioner:
Vi mener årets traditioner er godt for
sammenholdet i SFO´en og giver en fælles
”ånd” i huset. Vi har følgende traditioner:

Sommerfest
Udeuge
SFO Show
Juleafslutning med Lucia-optog

